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VINKKEJÄ TAPAHTUMAN JÄRJESTÄMISEEN KUUSITUVALLA.
Polttopuut
Puuvajassa on halkoja noin 1 m3 ja sitä täytetään tarvittaessa. Myös kaikki kaadetut
luonnonpuut ovat käytössänne ja suositeltavaa onkin, että sahaatte ja pilkotte vajassa
olevia isoja puita.
Jos teillä on iso tapahtuma tulossa, niin soittakaa huoltomiehelle ja pyytäkää tuomaan
täydennys ennen tapahtumaanne.
Jos tarvitsette enemmän puita mitä vajassa on, niin voitte omalle laskulle ostaa
huoltomieheltä noin 60e m3 puita tapahtumallenne.

Keittiö / Ruoka
Keittiössä on normaalikokoinen uuni, sekä normaalikokoiset jääkaapit. Jos tilaat ruokaa
niin keittiössä ei ole GN-kokoisia suurtalouskeittiö lämmitystä tai kylmäsäilytystä.
Tuulikaapissa arkkupakastin, jonka saa ottaa käyttöön. (Jääkaapissapakastin lokero)
Kruunun Herkku ja monet vantaan alueen ruokapalvelut toimittavat valmiita annoksia.

Kaivo
Vesi on juomakelpoista.
Kaivo on porakaivo, minkä vedenlaatu tarkistetaan aina vuosittain toukokuussa.
Kaivo toimii sähköpumpulla ja sijaitsee keskellä pihaa. Vesi kannetaan keittiön
vesiastioilla kämpälle ja saunalta voi vetää letkun millä täyttää saunan vedet.

Palju
Alueelle voi tuoda paljun. Se kannattaa sijoittaa saunan eteen hiekka kentälle.
Vedet saa kaivosta saunalle pitkällä letkulla, mikä on kiinteästi pesuhuoneessa.
Soittakaa huoltomiehelle ja pyytäkää tuomaan letkunpätkä millä vedet saa
pesuhuoneesta ulos paljuun.

WC (umpisäiliö)
Saunan päädyssä wc huoneita on 2kpl, joissa yksi reikä. Eli vain 2 reikää yhteensä
Kapasiteetti on 8 m3 ja se riittää hyvin isommankin tapahtuman järjestämiseen.
Kysy Kuusituvan huoltomieheltä, milloin wc tyhjennetty. (iso tapahtuma.)
Jonojen välttämiseksi kannattaa tilata muutama bajamaja. (iso tapahtuma.)
Tilapäisvessat kannattaa sijoittaa saunan edustan hiekkakentälle, saunaa vastapäätä
hiekoitusastian eteen.
Toimittaja esim Pasikuikka Oy 2 kpl vessoja 280,- + alvi viikonloppu.

Metsä
Alue on pieni metsäsaareke peltojen keskellä. Mutta 300m kävelyllä pääsee isommille
metsäalueille, joista löytyy myös suunistus kartat.
Omalta maalta saat kaataa riukuja rakenteluun. Älä kaada pihalta vaan katso tiheäksi
kasvanut alue mitä on hyvä hoitaa avarammaksi. Huom! tarkista tontin rajat kartasta!
Pienessä omassa metsässä on hyvin tilaa suojaiseen telttailuun sekä paljon tilaa pihan
nurmikentällä. Alueella myös kiinteä heijastinrata.

Pä ä kau pu n k is eu du n Par t ios ä ät i ö
Töölönkatu 55, 00250 Helsinki  Puh. (+358 9) 8865 1200  y-tunnus 1802417-4

